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СЎЗ СЕҲРГАРИ

Хожа Ҳофиз номи билан жаҳоний шуҳрат қозонган 
Шамсуддин Муҳаммад Ҳофиз Шерозий 1326 йили Эрон- 
нинг Шероз шаҳрида туғилган. Шоирнинг отаси Баҳоуд- 
дин Муҳаммад асли исфаҳонлик бўлиб, форс отабеклари 
даврида Шерозга бориб, шу ерда муқим яшаб қолган. 
Козирунлик аёлга уйланиб, баззозлик1 дўконида ишлаган. 
Ҳофизга берилган Хожа сифати шоирнинг айнан савдо- 
гарлар табақасига мансублигини билдиради. Унинг асл 
исми — Муҳаммад, лақаби2 — Шамсуддин3, тахаллу- 
си — Ҳофиз. Лекин отаси ёш ўлиб, оила танг аҳволга 
тушиб қолади. Унинг бадавлат савдогарлардан бўлмаган- 
лигини шу далилнинг ўзи кўрсатиб турибди. Улар оилада 
уч фарзанд бўлиб, икки акаси кун кўриш учун бошқа 
шаҳарларга иш қидириб кетади. Онаси билан қолган 
кичкинтой Муҳаммадни бир кишининг тарбиясига топ- 
ширадилар. Ҳеч қанча ўтмай, у болани боқишдан бош 
тортади. Шундан кейин уни бир новвойга шогирдликка 
берадилар. Ёш Муҳаммад ярим тундан то тонгга қадар 
нон учун хамиртуруш тайёрлар эди. У минг машаққат 
билан топган пулини учга тақсимлаб, бир қисмини она- 
си билан ўзининг тирикчилигига ишлатар, иккинчи қис- 
мини таҳсил олишга сарфлар, учинчи қисмини бева-бе- 
чораларга хайру эҳсон қилар эди. Зеҳни ўткир бўлганли-

1 Баззоз—  газлама билан савдо қиладиган савдогар.
2 Ўтмиш да лақаб ижобий маънога ҳам эга бўлиб, машхур ки- 

шиларни таърифлаш , улуғлаш , бирор сифатини ажратиб  
кўрсатиш учун уларнинг исмига қўшиб айтилган, баъзан та- 
халлусга айланиб, асл исмининг ўрнида ҳам қўлланган.

3 Ш ам суддин—  дин қуёши; диний илмларда тенгсиз.



гидан тез орада фиқҳ1, ҳадис, араб тили ва адабиёти, 
Қуръон ва унинг тафсирини мукаммал ўзлаштиради. 
«Ҳофиз шеърларини синчиклаб ўрганар эканмиз, унинг 
билим доираси ниҳоятда кенглигини, шоирнинг ўша 
даврдаги кўп фанлардан жуда яхши хабардор эканлиги- 
ни кўрамиз»2. У, хусусан, Қуръон қироатида маҳорати 
том ҳосил қилиб, уни 14 усулда тиловат қилади. Бу 
ҳақда шоирнинг ўзи:

Ишцатрасад ба фарьёд, ар ҳуд ба соии Ҳофиз,
Қуръон зи бар бихони дар чордах ривоят3, —

дейди.

Мазмуни: «Агар ишқинг Ҳрфизга ўхшаб авжига етса, 
Қуръонни 14 усулда ёддан ўқийсан».

Ёш Муҳаммад маърака-йиғинларда Қуръонни, қисса- 
хонлик кечаларида халқ китобларини ёқимли овозда 
ўқиб бериб, рўзғор тебратади. Шунинг учун ҳам уни 
Ҳофиз деб улуғлайдилар ва бу ном кейинчалик шоирнинг 
адабий тахаллусига айланиб кетади.

Ҳофиз моҳир хаттот ҳам бўлиб, тирикчилик учун 
турли китобларни кўчирган. Қуръонни китобат қил- 
ган. Шоир ҳуснихатининг кўзгуси бўлган Амир Хус- 
рав Деҳлавий «Хамса»сининг бир нусхаси Узбекистон 
Республикаси Фанлар академияси Абу Райҳон Беру- 
ний номидаги Шарқшунослик институти қўлёзмалар 
фондида 2179-рақами билан сақланади. «Хамса»даги 
учта асар — «Хусрав ва Ширин», «Искандарнома» ва 
«Ҳашт биҳишт» Ҳофиз Шерозий қўли билан кўчирил-

1 Ф и қ ҳ  —  ислом дини қонун;Қоидалари тўғрисидаги илм.
2 Ш ом уҳам едов Ш  Ҳ офиз Ш ерозий. —  Тошкент, 1965. 32- 

бет.
5 Ҳ оф изиШ ерозий. Куллиёт. —  Душ анбе, 1983. С. 135. Бун- 

дан кейинги мисоллар хам шу наш рдан олиниб, саҳифаси 
қавс ичида кўрсатилади. —  Э.О.



ган ва улардан ҳар бирининг охирида эса котиб ва 
кўчириш саналари берилган>>'.

Ҳофиз яшаган даврда Шероз Эроннинг идмий-мада- 
ний марказларидан бири эди. Саройдаги расмий адабий 
муҳитдан ташқари, шаҳар ҳунармандларининг қиссахон- 
лик ва шеърхонлик давралари ҳам машҳур эди — 
Ҳофизни тарбиялаган ва элга танитган ана шу давралар 
бўлади. Бўлажак шоир бу давраларда иштирок этар ва 
баъзан ўз ижодидан намуналар ўқир эди. Лекин унинг 
шеърий машқлари ҳали хомлиги ва қиёмига етмаганли- 
гидан кўпинча танқидга учрар, шинавандаларнинг ҳазил- 
мазахларига сабаб бўлар эди. Уни баъзан эрмак қилиш 
учун бундай давраларга атай чақирганлар. Бу таҳқирлар- 
дан безган Муҳаммад бир куни машҳур шайх ва шоир 
Бобо Кўҳий қабрини зиёрат қилиб, ўзининг шўр бахти- 
дан ўксиб-ўксиб йиғлаганича мозор бошида ухлаб қола- 
ди. Тушига бир нуроний зот кириб:

— Иўлга туш, сенга илм эшиги очилди, — дейди. 
Ҳофиз кўзини очар экан, тилида қуйидаги матлаъли 
ғазал айланади:

Дўш вакти сахар аз ғусса нажотам доданд,
В-аидар он зулмати шаб оби ҳаётам доданд (235).

Мазмуни: «Кеча саҳар палласида мени қайғудан ха- 
лос айладилар ва у зулмат тунида менга оби ҳаёт2 тутқаз- 
дилар>>.

Авлиё зиёратидан қайтар экан, йўлда яна шинаван- 
далар йўлиқадилар ва бирор-бир янги шеър ўқиб бери- 
шини сўрайдилар. Шоир ушбу ғазалини ўқир экан, ҳам-

1 Ҳ а са н и й  М. Ҳ офиз қўли билан кўчирилган «Х амса» // «С ино»  
журнали, 2001 йил, 3-сон, 17-бет.

2 Оби ҳаёт —  Х изр алайхиссалом ер ости —  зулмат қаъридан  
топган ва бир қатра ичиб, абадий ҳаётга ноил бўлган мангу- 
лик суви. Оби ҳаёт тасаввуфда саъй-ҳаракат билан эришиб 
бўлмайдиган, Оллоҳ тоьюнидан ўзи хохлаган бандаларига бе- 
риладиган ладуний (илоҳий) илм маъносида келади.



ма ҳайратдан ёқа ушлайди. Унга ишонмай, имтиҳон 
қилиб кўрадилар. Лекин энди у барча синовлардан му- 
ваффақйятли ўтади. Шу-шу у Хожа Ҳофиз номи билан 
машҳур бўлиб кетади.

Бу балки ҳақиқат бўлмай, шоир ҳақида тўқилган 
афсоналардан биридир. Бу балки Ҳофизнинг эътироф 
этилган илк ғазали ҳам эмасдир. Аммо у шоирнинг олам- 
шумул шуҳратини таъминлаган чинакам ҳ о ф и з о н а  
ғазаллардан бири эканлиги шубҳасиз1.

Барча машҳур кишилар каби Ҳофиз ҳаёти ҳам аф- 
сонаю ривоятларга кўмилган. Шоир билан боғлиқ яна 
бир машҳур афсона унинг соҳибқирон Амир Темур би- 
лан учрашувидир. Бу учрашув кўпгина илмий ва адабий 
асарларда қайд этилган. Эмишки, Ҳофизнинг:

Агар он турки шерозий ба даст орад дили моро,
Ба холи хцндуяш бахшам Самарқанду Бухороро (33).

Яъни:

Агар кўнглимни шод этса, ўшал Шероз жонони,
Қаро холига бахш этгум Самарцанду Бухорони2, —

деган машҳур байтини эшитган Амир Темур Шерозга 
келганида шоирни ҳузурига чорлаб:

— Мен Самарқанд ва Бухорони обод ва маъмур 
қилиш мақсадида бир умр жангу жадал олиб бориб, 
дунёнинг ярмини эгаллаган бир пайтда сен салтанатим- 
нинг бу икки гўзал шаҳрини бир гўзалнинг холига ҳадя 
этишга қандай журъат этдинг?! — дейди.

— Азбаройи қўлим очиқлигидан шу аҳволга тушдим- 
да, — дебди шоир унга жавобан ўзининг жулдур усти-бо- 
шига ишора қилиб.

Бу жавобдан Амир Темурнинг қаҳри меҳрга айла- 
ниб, Ҳофизга қимматбаҳо туҳфалар берган экан.

1 Бу ҳақда қаранг: БрагинскийИ .С . Из истории персидской и 
таджикской литератур. —  М осква, 1972. Стр. 364.

2 Ҳ офиз Ш ерозий ш еъриятидан. —  Тош кент, 1985. 8-бет.



! Бу ривоят, бир томондан, Ҳофизнинг фақирликда 
яшЛгани, айни пайтда, машҳур шоир бўлганини, иккин- 
чи томондан, Темурнинг донишманд ҳукмдор экани-ю, 
илму адаб аҳлини қадрлаганини кўрсатади.

Узининг фақирона туриш-турмуши ҳақида шоир, 
жумладан шундай ёзади:

Факри зоҳир мабин, ки Ҳофизро,
Сина ганжинаи муҳаббати Уст (96).

Мазмуни: «Зоҳирига боқиб, Ҳофизни фақир санама, 
унинг кўкси Оллоҳ муҳаббатининг хазинасидир».

Ҳофиз Шарқда шунчалик шуҳрат тутганки, уни 
муқаддаслаштириб, девонини илоҳийлаштириб, фол 
китобига айлантирганлар. Шерознинг Мусалло боғида- 
ги  қабри устига унинг девони қўйилган ва шоир 
зиёратига келганлар у асосида фол очадилар. Камина 
ҳам 2002 йили Шерозда бўлганимда Ҳофизга бўлган 
чексиз ихлосим туфайли шоир девонидан фол очиб 
кўрдим. Қуйидаги матлаъли ғазал чиқди:

Умрест то ман дар талаб ҳаррўз гоме мечанам,
Дасти шафоат ҳар замон дар некноми мезанам

(421).

Мазмуни: «Йилларки, мен ўз мақсадимга эришиш 
йўлида бирор кун тиним нималигини билмайман. Ҳар 
лаҳза яхшилик билан ном чиқариш умидида ҳаракат 
қиламан».

Ушбу ғазал менинг ҳозирги ҳолатим, мақсадим ва 
яшаш тарзимга мувофиқ келганлиги учун авлиё шоир 
башоратига ишондим ва қабри қошида тиловат қилиб, 
илму ижод борасида қўллаши, раҳнамолик қилишини 
сўрадим. Ҳамсафарим — таниқли шоир ва таржимон 
Мирзо Кенжабекнинг бу борадаги таассуротлари асо- 
сида ёзган «Ҳофиз фоли» деган шеърида айтилгани- 
дек:



Иуни Гншиса фтга шиаСюн қиёс,
Хотирга бир гумоп катшрмоц айбдир.
Улуглар таьбири: Ҳофизи Шероз 
Таржимону/нкрор, лисонуп-гаибдир/

Ривоят қилипшарича, 1389 йили Ҳофиз вафот этга- 
нида руҳонийлар унинг жасадини мусулмонлар қабристо- 
нига кўмишга қўймайдилар. Шунда шоир девонини олиб 
фол очганларида айни вазиятга мос келадиган қуйидаги 
байт чиққан:

Қадам дарегмадор аз жашшиҲофиз,
Ки гарчи гарқи гуиоҳ ааи, меравад ба биҳииин (119).

Мазмуни: «Ҳофизнинг жанозасидан оёқ тортма, чун- 
ки у ҳарчанд гуноҳга ботган бўлмасин, жаннатга туша- 
ди».

Ҳофиз ўзи севган Мусалло богига дафн этилган ва 
унинг шарофати билан кейинчалик бу бог Ҳофизия но- 
мини олиб, жаҳон илму адаб ахдининг зиёратгоҳига ай- 
ланган. Ҳозирги кунда бу ерда кеча-кундуз шоир мухлис- 
ларининг оқими тинмайди.

Алишер Навоий «Мажолис ун-нафоис» тазкираси- 
да маълумот беришича, Абулқосим Бобурнинг эъти- 
борли аъёнларидан бўлган шоир Мавлоно Муҳаммад 
Муаммоий Ҳофиз қабрини обод қилдирган2. Кейин 
Эрон ҳукмдорларидан Каримхон Занд (1811) ҳозирги 
сағанани қурдирган.

Ҳофиз саганасига ўрнатилган тошда унинг: «Мозо- 
рим устидан ўтар бўлсанг, ҳиммат иста, чунки у бутун

1 Кенж абекМ . Ш ерознинг яшнл розларн. Ш еърлар // «С ино»  
журнали, 2002 йил. 6-сон, 49-бет.

2 А л и ш ер  Н авонй  М укаммал асарлар тўплами. И игирма жилд- 
лик. 13-жидд. —  Тошкент, 1997. 46-бет.



жаҳон риндларинииг1 зиёратгоҳи бўлғусидир» маъносида- 
ги байти битилган:

Бар сари турбати мо чун гузари, хцммат хоҳ,
Ки зиёратгоҳи риндони жаҳон хоҳад буд (261).

Агар Ҳофиз билан Шоҳнабот исмли қизнинг муҳаб- 
бати тўғрисидаги ривоятлар ҳақиқат бўлса, у оила қуриб, 
икки ўгил кўрган: бири ёшлигида нобуд бўлган,
Шоҳнўъмон номли иккинчи ўғли Ҳиндистонда вафот 
этиб, Бурҳонпурда дафн қилинган. Хотини ҳам ёш ўлиб 
кетган. Шоир шеърларида бу жудоликлар ҳақидаги ишо- 
раларга дуч келамиз.

Ҳофиз бир умр Шерозда яшади. У фақат бир 
мартагина XIII асрнинг 70-йиллари бошида қисқа 
муддат Исфаҳон ва Яздда бўлган. Тўғри, шоирнинг 
шеърлари Шероздан ташқарида ҳам машҳур бўлган- 
лигидан Бангола ҳукмдори Султон Ғиёсиддин, Дакан 
подшоҳи Шоҳ Маҳмуд Баҳманийлар Ҳофизни ўз са- 
ройларига даъват қилиб, совға-салом юборганлар. 
Султон Аҳмад бинни Увайс Жалоирий уни Бағдодга 
ҳам таклиф қилган. Лекин ўз ватани ва халқини 
беқиёс муҳаббат билан севган Ҳофиз на саройга бор- 
ган, на бошқа мамлакатларга. Бу ҳақда унинг ўзи 
Мусалло боғининг хуш насими-ю, Рукнобод анҳори- 
нинг зилол суви менга сайру саёҳат қилишга ижо- 
зат бермайдилар дейди:

Ринд—  шариат ва тариқат босқичларидан ўтиб, ҳақиқат ас- 
рорига етган киши. Тасаввуф адабиётида ринд молу давлатни  
кўзга илмаган ҳурфикрли, исёнкор, майпараст, илоҳий  
иш қдан сархуш ва саргардон ош иқ тимсоли бўлиб келади. 
Риндлар илоҳий жазава чоғида омма қабул қилмайдиган но- 
зик маънолар ва чуқур ҳақиқатларни ош кор қилиш лари, му- 
таассиб диндорлар томонидан куфр сифатида баҳоланадиган  
фикрларни илгари суриш лари билан магахур бўлганлар.





Bu tanishuv parchasidir. Asarning
to‘liq versiyasi

https://kitobxon.com/oz/asar/38
13 saytida.

Бу танишув парчасидир.
Асарнинг тўлиқ версияси

https://kitobxon.com/uz/asar/38
13 сайтида.

Это был ознакомительный
отрывок. Полную версию

можно найти на сайте
https://kitobxon.com/ru/asar/38
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